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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στις 8.11.2017, το μέλος του Δ.Σ. κ. Σταύρος Τσιχλάκης «ανέβασε» στο facebook και
στη δημόσια ομάδα «ΝΕΑ ΑΤΕbank» δύο καταγγελίες του, σε βάρος των υπολοίπων μελών
του Δ.Σ. του Συλλόγου, για ΑΠΡΑΞΙΑ καθώς και για ΑΤΟΛΜΙΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ Δημοκρατικών
και Συνδικαλιστικών Ευαισθησιών, «ή μήπως κάτι άλλο;».
To Δ.Σ., στη συνεδρίασή του της 13.11.2017, αναγνωρίζοντας ότι οι καταγγελίες αυτές
στοχεύουν στην ομαλή εκλογική διαδικασία, έκρινε ότι οι Συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν
την αλήθεια, η οποία έχει ως εξής:
Σε σχέση με την καταγγελθείσα «ΑΠΡΑΞΙΑ»
Προκειμένου να διευκρινιστεί ποιόν ακριβώς αφορά η "απαραξία",
ΚΑΛΟΥΜΕ τον κ. Στ. Τσιχλάκη να εξηγήσει, με στοιχεία και όχι αοριστολογίες:
•

Πόσα από τις τόσες δεκάδες έγγραφα και υπομνήματα, που έχει υποβάλλει ο
Σύλλογος προς όπου πρέπει, έχει συνδιαμορφώσει ;

•

Για πόσα από τα τόσα σοβαρά προβλήματα, που απασχολούν τους Συναδέλφους μας,
έχει υποβάλλει προτάσεις ή επιχειρήματα αντιμετώπισής τους;

•

Σε πόσους από τους υπέρ 800 υπολογισμούς, για τον προσδιορισμό της ζημίας, που
έχουν υποστεί ο Συνάδελφοι από τις αντισυνταγματικές μειώσεις των Συντάξεών
τους, έχει συμπράξει ; Μήπως στους δικούς του;

•

Σε ποιά από τις 3 πιλοτικές αγωγές, για την εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ και για την
παράνομη εφαρμογή της ΕΑΣ, μετά τον επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων,
έχει συμβάλλει;

•

Στη διαμόρφωση πόσων επιχειρημάτων του Συλλόγου, προς αντίκρουση Νόμων, που
θίγουν δικαιώματα των Συνταξιούχων, ή προς αντίκρουση ισχυρισμών του ΕΤΕΑΕΠ και
του ΕΦΚΑ έχει συμμετάσχει;

•

Πόσες διατάξεις Νόμων, που θίγουν τους Συνταξιούχους, έχει μελετήσει και
παρουσιάσει στο Δ.Σ.;

•

Πόσες πολιτιστικές δραστηριότητες έχει άραγε συνδιοργανώσει;
Το να πετάει κάποιος λάσπη, με όποιο τρόπο θέλει, δεν είναι δα και τόσο δύσκολο. Το
να εργάζεσαι, όμως, χωρίς φανφάρες, για να πράξει ό,τι καλύτερο μπορεί υπέρ των
Συναδέλφων σου, απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και κυρίως διάθεση για προσφορά
ανθρωποωρών, τις οποίες ο κ. Στ. Τσιχλάκης φαίνεται πως μόνο μέσα από το facebook
μπορεί να αναλώσει.
Σε σχέση με την καταγγελθείσα «ΑΤΟΛΜΙΑ»

Με τη δεύτερη χρονικά καταγγελία του, ο κ. Στ. Τσιχλάκης έχει υπερβεί κάθε όριο,
αφού φαίνεται να θεωρεί ότι επιτελεί το καθήκον του συνεχίζοντας να ψεύδεται
ασύστολα, υπό το πρόσχημα της «ενημέρωσης», διότι :
•

Στον κ. Στ. Τσιχλάκη, χωρίς δείγμα αρνητικής ψήφου, [αφού ο συν. Δ. Ανδρεαδάκης
δεν ψήφισε], το Δ.Σ. του Συλλόγου απέδωσε μομφή, γιατί με ψεύδη που διατύπωνε
δημόσια, όπως ότι :
« η αδιαφορία είναι αποτέλεσμα της καθεστωτικής νοοτροπίας, η οποία αποβαίνει σε
βάρος των συμφερόντων μας»,
«… τους ερωτώ λοιπόν, αυτή η περιουσία τους ανήκει, είναι κληρονομιά τους; »,
«για να πάψουν, επιτέλους, οι κύριοι αυτοί να μιλούν και να μας εκμεταλλεύονται»,
«… δεν ανέχομαι το ψέμα, τη λάσπη και την κοροϊδία…»,
συκοφαντεί τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που προσφέρουν ό,τι
καλύτερο είναι δυνατό για την προάσπιση των δικαιωμάτων ΟΛΩΝ
γενικά των Συναδέλφων Συνταξιούχων.

•

Κάθε νοήμων άνθρωπος γνωρίζει ότι, η υπερψήφιση μιας πρότασης μομφής δεν
συνιστά λόγο διαγραφής από Σύλλογο, ούτε κατά το Νόμο, ούτε κατά το
Καταστατικό.ΟΜΩΣ, κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι ΚΑΝΕΝΑΣ, λογικά, δεν
επιδιώκει να συνεχίσει να συνεργάζεται, σε ένα συλλογικό όργανο, μαζί με εκείνους
που έχει καθυβρίσει!

•

ΟΥΔΕΙΣ «προσπάθησε να φιμώσει» τον κ. Στ. Τσιχλάκη. Όταν, όμως, κάποιος έχει
πάρει διαζύγιο με τη δεοντολογία, την ευπρέπεια του λόγου, τον πολιτικό και
συνδικαλιστικό πολιτισμό και ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ άλλους ότι :

•

λειτουργούν σε βάρος των συμφερόντων των Συναδέλφων,

•

εκμεταλλεύονται τους Συναδέλφους τους,

•

βλάπτουν μια περιουσία που δεν τους ανήκει, και ότι

•

ανέχονται τη λάσπη, το ψέμα και την κοροϊδία,
τότε ή του κάνεις μήνυση ή, κατά τη συνδικαλιστική πρακτική, του αποδίδεις μομφή,
όπως και έγινε.

•

Ο κ. Στ. Τσιχλάκης όχι μόνο αποσιωπά ότι του έχει ήδη ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, για
σκόπιμη παράβαση ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., σχετικά με την
αποζημίωση, που καταβλήθηκε το 2013 σε Συναδέλφους που είχαν ενταχθεί σε ένα
παλαιό ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου, ώστε να κατηγορήσει μέλη

του Δ.Σ. για δήθεν ζημία, αντί για αποφυγή ζημίας του Συλλόγου, αλλά και εμφανίζει
τα μέλη αυτά ως δήθεν «άτολμα να προχωρήσουν», για να μην υποστούν την κρίση
της Γ.Σ., όταν η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι αναβλήθηκε η συζήτηση της πειθαρχικής του
δίωξης, για να απασχολήσει το Δ.Σ. που θα προκύψει μετά τις εκλογές.
•

Νοείται ότι εάν ο κ. Στ. Τσιχλάκης κριθεί ένοχος και του επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση, που αναστέλλει την εκτέλεση της όποιας ποινής,
μέχρι την πρώτη χρονικά Γ.Σ. του Συλλόγου, η οποία παγίως συγκαλείται το μήνα
Μάϊο κάθε έτους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το περί «ατολμίας» ψεύδος του.
Στις 13.11.2017, το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακήρυξε ομόφωνα την
υποψηφιότητα και του κ. Στ. Τσιχλάκη στις εκλογές της 29.11.2017.
Επαφίεται, συνεπώς, στην κρίση των μελών να επιλέξουν ΕΑΝ θα δείξουν
εμπιστοσύνη σε έναν υποψήφιο, με τα δείγματα γραφής και λειτουργίας του κ. Στ.
Τσιχλάκη.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ

